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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό  9/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος  

 

                                      Αριθμός  Απόφασης : 101/2014 

 

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

«Συζήτηση επί του με αριθ. πρωτ. 8560/06-05-2014 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου 

και οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή», από πιστώσεις Ε.Π. ‘’Δυτική Ελλάδα – 

Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» με κωδικό MIS 445829 συνολικού 

προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ, Απόφαση αριθ. πρωτ. ΕΦΔ-1421-2013/05-09-2013 

του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,  και καθορισμός  των όρων διενέργειας 

επαναληπτικού διαγωνισμού ‘’ 

 

          Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  έξι (06) του μηνός  

Μαΐου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ.,  η  Οικονομική  Επιτροπή 

του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της 

με αριθμό  πρωτ. 8200/30-04-2014  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα 

τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 87/07-06-

2010. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη,  ήτοι :                 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της 

Οικονομικής 

Επιτροπής  

και 

Αντιδήμαρχος 

Πύλου  - 

Νέστορος 

1. Σπυρόπουλος Σωτήριος 

2. Τσορώνης Αναστάσιος 

 

ως και οι νόμιμοι αναπληρωτές 

αυτών  δεν προσήλθαν αν και 

 νόμιμα προσκλήθηκαν                            

2. Σαρδέλης Ιωάννης Τακτ.  Μέλος           

3. Χαραμαράς Θεόδωρος   «  

4. 

  5.     

Ψαλλίδας Διονύσιος 

Νικήτας Κωνσταντίνος 

  « 

  Ως 

αναπληρωτής 

Γιαλλελή 

Γεωργίου 

 

      

      Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος 

του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου. 

      Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος 

Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε, εκτός 

ημερήσιας διάταξης στα πλαίσια των διατάξεων των  άρθρων 95 και 103 του Κ. Δ. Κ. 

και του Ν. 3852/2010,  από τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του 

κατεπείγοντος, την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τίτλο:   

«Συζήτηση επί του με αριθ. πρωτ. 8560/06-05-2014 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδών Μαιζώνος, 
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Πεισιστράτου και Μισυρλή», από πιστώσεις Ε.Π. ‘’Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-

2013» με κωδικό MIS 445829 συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ, Απόφαση αριθ. πρωτ. 

ΕΦΔ-1421-2013/05-09-2013 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,  και καθορισμός  

των όρων διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού ‘’ 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα συμφώνησαν για το κατεπείγον και την εκτός 

ημερήσιας διάταξης συζήτησης του εν λόγω θέματος. 

                                 Στη συνέχεια, υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το με αριθ. πρωτ. 8560/06-05-
2014  Πρακτικό  Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας 

Παπαφλέσσα Πύλου και οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή», από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπήρξε ενδιαφερόμενος να επιδώσει προσφορά και  η Επιτροπή εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παρ. 2  της εγκεκριμένης Διακήρυξης (απόφαση 76/2014 της Οικονομικής Επιτροπής «Περί καθορισμού 
των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού»)  “Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 1 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ2 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις” 

την επανάληψη της δημοπρασίας με όσους έλαβαν τεύχη και τούτο να γνωστοποιηθεί στους 
ενδιαφερόμενους πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία. 
    Κατόπιν αυτού προτείνεται: 

1. ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών του διαγωνισμού, η 16-05-2014 ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

2. έγκριση  της διόρθωσης της εκ παραδρομής εγγραφής των 
άρθρων Α.Τ. 8.7, 8.8,8.17, 8.18, 8.19 και 8.20   του προϋπολογισμού της μελέτης 

3. η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους όπως αυτοί 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 76/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

      Και κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της : 

1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής  
2. τις διατάξεις του άρθρου  72 παρ. 1 ε  του Ν. 3852/2010 
3. και τις διατάξεις  Π.Δ. 609/85 – Π.Δ. 171/87 – Ν. 1418/84 – Ν. 2229/94 – Ν. 2940/01 – Ν. 

3263/2004, 
4. Το Πρακτικό Νο 1 με αριθ. πρωτ. 8560/06-05-014 Πρακτικό Νο 1 

  μετά από διαλογική συζήτηση 

Ομόφωνα  Αποφασίζει 

 Α.    Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 8560/06-05-014 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδών Μαιζώνος, 

Πεισιστράτου και Μισυρλή» από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος να επιδώσει 
προσφορά και  η Επιτροπή εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης (απόφαση 76/2014 της 
Οικονομικής Επιτροπής «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού») την 
επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους. 

Β. Εγκρίνει τη διόρθωση της εκ παραδρομής εγγραφής των άρθρων Α.Τ. 8.7, 8.8,8.17, 8.18, 
8.19 και 8.20   του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Γ. Καθορίζει ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό, την 16-05-2014 ημέρα Παρασκευή . Ώρα λήξης  της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. 

                                                           
1
 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

2
 Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ 
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Δ. Η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 
76/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με όσους έλαβαν τεύχη στην προηγούμενη 
ημερομηνία του διαγωνισμού. 
   Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω 

ενέργεια της παρούσας. 

            Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 101/2014 

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής. 

              Τα Μέλη 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας  1. Θεόδωρος Χαραμαράς 

  2. Διονύσιος Ψαλλίδας  

  3. Ιωάννης Σαρδέλης 

   4. Νικήτας Κωνσταντίνος  

                      

 

                      Ακριβές Απόσπασμα 

                      Πύλος   07-05-2014      

                   Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 
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